
D zięki IKZE można uzyskać zwro t podatku dochodowego od
war tości do konanych wpłat na produkt w danym ro ku
kalendarzo wym zgo dnie ze stawką podatkową na
r o zliczeniu rocznym.

Preferencyjna stawka podatku docho dowego od osób
fizycznych w wyso kości 10% zostanie potrącona od środków
wypłacanych z IKZE o d całości kap itału pr zy czym w celu
skor zystania z powyższego należy spełnić poniższe warunki
n a moment wypłaty:

• u ko ńczony 65 r.ż.

• do konanie wpłat w 5 dowo lnych latach kalendar zowych
po dczas inwestowania na IKZE.

Istnieje mo żliwość wcześniejszego zwrotu środków
(c ałkowity).

Zwro t powoduje ko nieczność zapłaty po datku docho dowego
zgodnie z skalą podatkową po datnika o d całości
zgromadzonych środkó w na IKZE za dany rok, w któr ym
zwro tu do konano. Po datek jesto dprowadzany bezpośrednio
pr zez Uczestnika IKZE.

D zięki IKE można uzyskać zwolnienie z podatku o d zysków
kap itało wych (tzw. podatku Belki), przy czym w celu
skor zystania z powyższego należy spełnić poniższe warunki
n a moment wypłaty:

 war unek wieku, tj. osiągnięcie 60 r.ż. lub 55 r.ż.
i nabycie wcześniejszych uprawnień emerytalnych,

 war unek wpłat, tj. do konanie wpłat na IKE w co
najmniej 5 latach kalendar zowych lub dokonanie
ponad po łowy wartości wp łat nie później n iż na 5 lat
pr zed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

Istn ieje mo żliwość wcześniejszego zwrotu środków
(c zęściowego i całkowitego).

Zwro t częściowy lub całko wity powoduje potrącenie
podatku o d zysków kap itałowych o d os iągniętych zyskó w.
P o datek jest odprowadzany przez Fundusz.

Do oszczędzania na emer yturę w r amach IKE / IKZE
u prawnione są wszystkie osoby pełnoletnie.

Osoby małoletnie (powyżej 16 r .ż.) mogą do konywać wpłat
w latach kalendar zowych, w których uzyskały dochód
z tytułu umowy o pracę w wyso kości nieprzekraczającej
u zyskanego dochodu.

Rachunki IKE / IKZE są prowadzone wyłącznie na r zecz
jednej osoby fizycznej. Nie jest mo żliwe o twarcie kont
małżeńskich w ramach ro związań w III filarze systemu
e m erytalnego.

Informacja reklamowa

In formacja ma wyłącznie cel reklamowy, nie stanowi umowy ani nie jest do kumentem informacyjnym
wymag anym na mocy pr zep isó w pr awa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji
inwestycyjnej. Jednocześnie in formujem y, że inwestycja do konywana jest w jednostki uczestnictwa
Subfunduszu, n ie zaś w aktywa bazo we, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa
bazowe będące własnością Subfunduszu. Szczegóły do tyczące charakter u informacji reklamowej
zn ajdują s ię w nocie prawnej zawartej na stronie 2.

Twoja dodatkowa Emerytura w ramach
BNP Paribas - IKE / BNP Paribas - IKZE

IKE znaczy Indywidualne Konto Emerytalne.

IKZE znaczy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKE / IKZE to dwie formy dobrowolnego oszczędzania na em eryturę w ramach tzw. III filara polskiego
systemu emer ytalnego. Każde z tych rozwiązań to mo żliwość o dło żenia o kreślonych lim itami
ustawowym i środkó w w danym ro ku kalendarzowym. Dodatkowo o feruje ró żne korzyści po datko we,
dzięki czemu produkty te wzajemnie s ię uzupełniają. Mo żna jednocześnie oszczędzać na obu
produktach, aby wykor zystać wszystkie pr zewidziane kor zyści po datko we. Środki są w pełni pr ywatne
i podlegają dziedziczeniu na rzecz bliskich lub wskazanych przez Uczestnika osób uposażonych.

KTO  MOŻE OSZCZĘDZAĆ W IKE /  IKZE? JAK ZACZĄĆ INWESTOWAĆ W BNP PARIBAS - IKE / BNP PARIBAS – IKZE?

CO  TO JEST IKE / IKZE?

IKE  W SKRÓCIE

IKZE W SKRÓCIE

Uczestnik zawiera Umowę o prowadzenie IKE / IKZE. Jednocześnie wskazuje sposób
inwestowania w Sub funduszach BNP Paribas FIO , BNP Par ibas Parasol SFIO oraz BNPP
F IO , tj. wybiera Alokację według wieku lub Alokację indywidualną,

 W celu zasilenia swojego IKE / IKZE wystarczy wykonać przelew/wpłatę na wskazane
po niżej numery rachunków:
IKE : PL 34 1880 0009 0000 0013 0066 6000
IKZE: PL 08 1880 0009 0000 0013 0079 8000

 Wpłat można dokonywać regularnie w takiej samej wysokości (np. zlecenie stałe) lub 
w g  woli Uczestnika:
M inimalna wartość pierwszej wpłaty: 200 zł
M inimalna wartość kolejnych wpłat: 100 zł

 M a ksymalna wysokość wpłat na IKE / IKZE określana jest co roku przepisami prawa, 
a a ktualne limity na 2023 r.  to:
IKE : 20 805 zł
IKZE: 8 322 zł lub 12 483 zł w przypadku samozatrudnionych

 In formacje nt. aktualnych limitów można znaleźć również na stronie 
w w w.tfi.bnpparibas.pl

3.  PRZYDZIAŁ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

 Wpłacone środki są dzielone pomiędzy jeden lub więcej Subfunduszy zgodnie ze 
w s kazaną przez Uczestnika alokacją.

 W zamian za wpłacone środki Uczestnik otrzymuje jednostki uczestnictwa tych
S ub funduszy.

 U czestnik raz w roku będzie otrzymywał łączne potwierdzenia transakcji 
do konanych na jego IKE / IKZE.

1.  ZAWARCIE UMOWY I WYBÓR STRATEGII INWESTYCYJNEJ

2.  WPŁATA ŚRODKÓW

www.tf i.bnpparibas.pl



Niniejszy mater iał jest informacją reklamową. Pr zed po djęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapo znać s ię z Prospektem informacyjnym i S tatutem Funduszu
oraz z KID . Do kumenty te są dostępne o dpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas .p l, w siedzib ie BNP Par ibas TFI S.A. lub u dystr ybutorów, któr ych lista
dostępna jest po d numerem infolin ii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika oper atora). Informacja reklamowa została pr zygoto wana pr zez BNP Par ibas
Towar zystwo Funduszy Inwestycyjnych S .A. Informacja reklamowa nie stanowi o fer ty w rozum ieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również
usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub spr zedaży instr umentó w finanso wych i nie może być trakto wany jako rekomendacja, czy zachęta do po djęcia
decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa po datko wego, ani pomocy prawnej. Sub fundusze nie gwarantują realizacji zało żonego celu
inwestycyjnego ani uzyskania o kreślonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć s ię z mo żliwością utr aty pr zynajmniej części lub całości wpłaconych środkó w. W zależności
o d przyjętej przez Subfundusz po lityki inwestycyjnej subfundusze mogą lo kować większość aktywó w w inne kategorie lo kat niż pap ier y wartościo we lub instrumenty r ynku
p ieniężnego . Ponadto ze wzg lędu na skład portfela inwestycyjnego sub funduszu lub ze wzg lędu na stosowane techniki zar ządzania tym portfelem war tość aktywó w netto
subfunduszy mogą cechować się dużą zm iennością. Na stronie interneto wej www.tfi.bnppar ibas .p l publikowane są również roczne i pó łroczne sprawo zdania finansowe
funduszu. Wyso kość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zar ządzanie oraz innych op łat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy o kr eślają tabele opłat dostępne
na stronie interneto wej www.tfi.bnppar ibas .pl, w siedzib ie BNP Paribas TFI S .A. lub u dystr ybutorów, któr ych lista dostępna jest pod numerem info lin ii + 48 22 566 98 01
(o p łata za połączenie wg cennika operatora).

M a teriał aktualny na 01.01.2023 r.

NO TA PRAWNA

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego Subfunduszu/Funduszu mogą wystąp ić r yzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego Subfunduszu/Funduszu. Ryzyka

c harakterystyczne dla Subfunduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A.:

 Ryzyko r ynkowe: ryzyko zmian cen instrumentów wchodzących w skład portfela w rezultacie wrażliwości na zm ienność parametrów r ynkowych (cen na r ynku, stóp
procentowych, kursów walutowych, warunków makroekonomicznych). Subfundusze mogą zawierać umowy mające za przedm iot instrumenty pochodne w celu ograniczenia
r yzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

 Ryzyko kr edyto we: r yzyko pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania s ię ze swoich zobowiązań przez em itenta instrumentu nabytego przez Subfundusz lub r yzyko
ko ntrahenta związane z możliwością niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów.

 Ryzyko p łynności: r yzyko , że zbyt niski obrót instrumentem lub wycofanie instrumentu z obrotu może znacząco utrudnić albo uniemożliwić jego zbycie, a także utrudnić
do konanie rzetelnej wyceny.

 Ryzyko oper acyjne: r yzyko, które objawia s ię możliwością ponies ienia przez Sub fundusz strat w wyniku nieadekwatnych procesów wewnętr znych, błędów ludzkich lub
s ystemów, nieadekwatności modeli wyceny lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa wydzielonych Subfunduszy zar ządzanych przez BNP Par ibas TFI S .A. znajdują s ię w
Pr ospekcie Informacyjnym odpowiedniego Funduszu Inwestycyjnego w części poświęconej Subfunduszom.

O PŁATY W BNP PARIBAS - IKE / BNP PARIBAS - IKZE

N azwa Funduszu N azwa Subfunduszu
Wy nagrodzenie stałe 

z a  zarządzanie

Wy nagrodzenie zmienne

z a zarządzanie
Pozostałe opłaty:

BN P Pa ribas FIO

BNP Pa ribas Konserwa tywnego Oszczędzania 1 ,00 % w skali roku Bra k

Bra k  opłaty za otwarcie IKE / IKZE

Bra k  opłaty za nabycie / zamianę / konwersję j .u.  w ram ach Alokacji Indywidualne j 

o ra z A lokacji wedłu g wieku

Bra k  opłat pob ieranych o d Wypłat y jednora zowej oraz Wypłat rat alnych

100  zł za wypowiedze nie p rzez Uczestnika Umowy poniżej 12 miesięcy

Bra k  opłaty za wypowiedzenie  p rzez Uczestnika Umowy powyżej 12 miesięcy

BNP Pa ribas Obligacji 1 ,50 % w skali roku

Wy na grodzenie zmienne nie jest pob ierane

BN P Pa ribas Aktywnego Inwestowa nia 2 ,00% w skali roku

BN P Pa ribas Stabilneg o Inwestowania 2 ,00% w skali roku

BN P Pa ribas Dynamicznego Inwestowania 2 ,00 % w skali roku

BN P Pa ribas Glo balny Sta bilnego Wzrostu 2 ,00 % w skali roku

BN P Pa ribas Glo balny Dynam icznego Wzrost u 2 ,00 % w skali roku

BN P Pa ribas Parasol SFIO

BN P Pa ribas Loka ta Kapitału 0 ,90 % w skali roku

Bra k

BN P Pa ribas Małych i Średnich Spółek 0 ,75 % w skali roku

BN P Pa ribas Obligacji Zrównoważony Rozwój 1 ,50 % w skali roku

BN P Pa ribas Akcji Wzrosto wych USA 2 ,00 % w skali roku

BNP Pa ribas Akcji A QUA 2 ,00 % w skali roku

BN PP FIO BNPP Papieró w Dłużnych Krótko term inowych 0 ,80% w skali roku Wy na grodzenie zmienne nie jest pob ierane

ALOKACJA INDYWIDUALNA

 Uczestnik samodzieln ie o kreśla alo kację z dostępnych 13 Sub funduszy
umo żliwiających inwesto wanie,m .in . w polskie i zagraniczne akcje, oblig acje
i krótko terminowe instrumenty dłużne.

 Uczestnik mo że w każdej chwili do konać bezp łatnie zm iany Subfunduszy,
w które inwestowane są jego środki .

 Uczestnik mo że w każdej chwili bezp łatn ie zm ienić Alo kację
In dywidualną na Alokację według wieku.

 Dostępne Subfundusze (nazwa Funduszu) w r amach IKE / IKZE razem
z profilem ryzyka (SRI) dla poszczególnych Subfunduszy:

 SRI :  1 - BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)

 SRI :  2 - BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Par ibas FIO)

 SRI :  2 - BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO)

 SRI :  2 - BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO)

 SRI :  2 - BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)

 SRI :  3 - BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Par ibas Parasol SFIO)

 SRI :  3 - BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas F IO)

 SRI :  3 - BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO)

 SRI :  4 - BNP Paribas Małych i  Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)

 SRI :  4 - BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)

 SRI :  4 - BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO)

 SRI :  4 - BNP Paribas Akcji AQUA (BNP Paribas Parasol SFIO)

 SRI :  5 - BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SF IO)

SRI - Sum ar yczny Wskaźnika Ryzyka (ang . Summar y R isk Indicator) to ogólny wskaźnik
r yzyka stano wiący informację do tyczącą po ziomu r yzyka, jakie ponosisz inwestując w ten
produkt w porównaniu z inwestycjam i w inne produkty. Wskaźnik r yzyka SRI po kazuje, jakie
jest prawdopodob ieństwo straty p ieniędzy na produkcie z po wodu zm ian r ynko wych lub z
powo du pr zejścio wych problemów z p łynnością, które mogą skutko wać opó źnieniam i w
realizacji Two ich zleceń o dkup ienia do tyczących tego produktu. Na wskaźnik r yzyka SRI
składają s ię dwa par ametr y: r yzyko r ynko we (MRM - ang . Mar ket R isk Measure) oraz
r yzyko kredytowe (CRM - ang. Credit Risk Measure) .

Wskaźnik r yzyka SR I jest obliczony pr zy zało żeniu, że będziesz utr zym ywać inwestycję w
produkt pr zez o kreślony dla tego produktu czas (hor yzont inwestycyjny). Jeżeli sp ieniężysz
inwestycję na wczesnym etap ie, faktyczne r yzyko może się znacznie różnić, a zwrot może
b yć niższy.

ALOKACJA WEDŁUG WIEKU

 Skonstr uowana w oparciu o 3 Sub fundusze - BNP Par ibas Oblig acji, BNP Par ibas
Ko nserwatywnego Oszczędzania oraz BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania.

 Do wyboru są dwie wersji alo kacji dla kob iet (automatyczna zm iana alo kacji do 60
r .ż.) oraz dla mężczyzn (automatyczna zmiana alokacji do 65 r.ż.).

 Udział Subfunduszu inwestującego w akcje zmniejsza s ię z każdym ro kiem
oszczędzania, a kap itał kierowany jest do Subfunduszy o niższym profilu r yzyka
inwestycyjnego i mniejszej zm ienności wyceny jednostki uczestnictwa zgodnie
z tabelą alokacji stanowiącą załącznik do Regulaminu IKE / IKZE.

 R ealokacja dokonywana jest co roku w sposób automatyczny.

 Uczestnik mo że w każdej chwili bezp łatnie zm ienić Alo kację według wieku na
A lo kację Indywidualną.

www.tf i.bnpparibas.pl

MO ŻLIWOŚCI INWESTOWANIA BNP PARIBAS - IKE / BNP PARIBAS – IKZE?

IS TOTNE RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH


